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Välkommen
till er nya guide!

Tiderna förändras och så gör även STIL-guiden. Guiden som ni håller i er hand är exklusivt framtagen för våra
medlemmar och till denna säsong har den fått ett nytt och fräscht upplägg. Den kommer fortfarande att vara lika
inspirerande och förhoppningsvis kunna underlätta för er i ert arbete.
Guiden kan användas som ett säljverktyg, affärsredskap och stöd eller helt enkelt vara en bekräftelse på dina egna
tankar och idéer.
Vi har tagit Swedish Fashion Conucil till hjälp som ledsagar dig kring de två starkaste trenderna inför vår/sommar
2020, du finner inspiration kring mode och accessoarer för både dam och herr uppdelade i två teman: Space is the
place och Material World.
I mitten finner ni en intressant intervju med Charlotte Nordén på Cellbes. Den handlar bland annat om att jobba
bortom begränsade kroppsideal.
Trevlig läsning!

Maria Sandow
SVENSK HANDEL STIL

Jennie Rosén
SWEDISH FASHION COUNCIL

TRE NDT EMA N
VÅR/SOM M AR 2020
Guiden är uppdelad på två teman och inleds med övergripande skisser över båda temana. I mitten av guiden kan
ni läsa en inspirerande intervju med Cellbes vd, Charlotte Nordén. Sedan följer övergripande färgkartor för SS20.
Är ni intresserade av mässorna i höst så avslutas guiden med en överblick över dessa i form av ett schema.

1

SPACE IS THE PLACE

Här beskriver vi trendens underliggande teman, färger med förklaring, material, mönster för mode, sport och
accessoarer. I slutet av temat har vi lyft in en business-del, här berättar vi om livsstil och användare/målgrupp, läget
just nu och för framtiden.

2

MATERIAL WORLD

Här beskriver vi trendens underliggande teman, färger med förklaring, material, mönster för mode, sport och
accessoarer. Även i slutet av detta tema har vi lyft in en business-del, här berättar vi om livsstil och användare/
målgrupp, läget just nu och för framtiden.

1

SPACE IS THE PLACE - STYLE
I detta tema är damstilen en luftig och voluminös lättviktsjacka med dragsko för en rundad silhuett. Hon har en smal, draperad kjol
och dramatiskt mönstrade strumpbyxor. Stilkombinationen för herr är en dekorerad styv bomullsjacka med en mjuk luvtröja under.
Han har bylsiga shorts och grova sneakers med ett graffitiinspirerat motiv. Flickans plagg har blandade mönster på en t-shirtklänning i
en stil som är inspirerad av Memphis-gruppens konst, tillsammans med strumpbyxor och magväska i rosa denim med snören som knyts
runt midjan. Pojken har shorts och en tröja med grafiska prints för ett mixat och matchat uttryck.

2

MATERIAL WORLD - STYLE
Stilkombinationen för dam är en skapelse i full längd och med en flödande silhuett. En maxi-A-linjekappa kombinerad med vida
byxor som har en krispig känsla. Under skymtar en lång och asymmetriskt plisserad bomullskjol. Tonårstjejen accentuerar midjan med
bälte och en styv och transparent t-shirt i fluorescerande lila och har en vit poplinskjorta under för en lager på lager-stil. Därtill bär
hon morotsformade byxor med stilrena stövlar. Tonårskillen bär en tröja i remake-stil med en asymmetrisk fåll och smått insvängda
byxor med ränder. Mannen har en avslappnad asymmetrisk kavaj med en cape över, allt i en trenchbeige färgskala. Sandaler med
geometriska remmar och kontrastfärgade strumpor undertill.

Kelsey Lu for No Sesso
Shuting Qiu

Kozaburo

Shuting Qiu

Calvin Klein
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SPACE IS THE PLACE
Välkommen till den nya generationens värld. En generation som ser åt rymden och teknologin för att
hitta nya lösningar, nya meningar och ny inspiration. Space is the Place är ett tema med en stark
fantasi och en längtan efter mångfald och ett utforskande av afrofuturism, magisk realism,
normkritik och cyborgfantasier som bas.

COLOURS
Färgerna för detta tema är lekfulla och starka. Det bränt röda och gula dominerar tillsammans med
olika sorters intensivt blå. Neomint är säsongens populäraste val. Accentuera med mörk asfalt, grå
och rökig bleklila och du får en komplett färgpalett!

Fabrics, Prints & Accessories

Woven fabrics
Trenderna hos de vävda textilierna blandar en
hantverksmässig stil med en artificiell, ytlig och sexig lyster.
Belagda material adderar det lilla extra och tunn sommarull
har en naturlig känsla. Sommardenimen har tryckta mönster
och är vintagetvättad.

Kenzo

Knits
Förföriskt slinkigt stickat. Stoppa undan det tungt stickade
och vänd blicken mot stickad jacquard, både mini och maxi
för oändliga mönsterkombinationer. Lättviktsmohair på jersey
är elegant, lägg till ett metalliskt skimmer och det blir ännu
lyxigare. Meshstickat finns i alla möjliga variationer och det
virkade påminner oss om jumpers från 90-talet.

Concept Korea

Feng Chen Wang
Maryam Nassir Zadeh

Rave Review

I det här stilkonceptet spelar accessoarer inbyggda i
plaggen en stor roll och drar till sig uppmärksamhet.
Hantverksmässiga detaljer som fransar, knytningar, flätor
och dragskor förändrar dramatiskt silhuetterna och knappar
ser ofta ut som pärlor på ett naivt och iögonfallande sätt.

Maryam Nassir Zadeh

Trims and accessories

Prints and patterns
Det handmålade är tillbaka! Mönster och prints är en
korsning mellan det placerade, upprepade och överdrivna.
Ibland är det svårt att se skillnaden mellan tryckt och
applicerat. Vi tar inspiration från Arts and Crafts-rörelsen
med en folkloristisk känsla och graffitin som tillägg.
Detta är Basquiats kungarike.

REBEL LEISURE
När rebelliska krafter från den afrikanska kontinenten möter modemärken som Balenciaga skapar de en färgstark och lekfull stil med
intressanta stilblandningar mellan material och former. Tillsammans med graffitikonst och gatumode är resultatet en kollektion med
starka kulörer och sportiga influenser från 80-talets primitivistiska konstnärer.

Ib Kamara
Ib Kamara

Balenciaga

Ib Kamara

LEKFULLA KONTRASTER - TRADITIONELLT MÖTER PUNKIG HANTVERKSATTITYD

GATUKONST & RAMMELLZEE - FÄRGBLOCK - MÅNGFALD - 80-TAL

BOY BAND CHARM
Det tidiga 2000-talet är det som är på kartan för millenium-mannen och bilder av pojkband inspirerar tillsammans med mullets,
diamantörhängen och kändisglam. Bygg den perfekta garderoben med en lager-på-lager-stil med västar, kortärmade skjortor och tunga
jackor tillsammans. Jackan kan bäras till outfiten eller ensam.

*N’Sync

Justin Timberlake

Martine Rose

Martine Rose

INSPIRATION FRÅN TIDIGT 00-TAL - GLANSIGA MATERIAL MIXADE MED UTTVÄTTADE

KONTRASTERANDE SÖMMAR - OPTISKT TRYCK - DENIM

SPACE FOLKLORE

Trots en orosfylld värld förblir attityden optimistisk och öppensinnad. Vi reser i rymden och omfamnar Moder Jords resurser.
Vi återvinner naturliga källor och tänker till och gör om existerande produkter. Resultatet är en eklektisk stilblandning av hybridplagg
och futuristiska referenser.

Marni

Trevor Stuurman

BORTOM DET GLOBALA - MOT RYMDEN - FUTURISTISKA FORMER - HANTVERK

E K L E K T I S K T M I X AT - H Y B R I D A S T I L A R O C H K O L L A G E - N AT U R M AT E R I A L

FUTURE BARBARELLA

Vi skapar material och materialen skapar oss. Vi utvecklas och är olika. Vi är ett. Ett förnyelsebart och återvinnande samhälle skapar
en ny form där funktion och ett minimalistiskt sätt betyder mer än att visa vår hud eller oss själva.

VEGANLÄDER - INDUSTRIELL FERMENTERING - LASERSKURET - NONWOVEN

Marc Jacobs

DKNY

Grace Bol for Paula Mendoza

Atelier Versace

Ghost in the Shell

BIOLÄDER - GRAPHENETEXTIL - 3D-PRINT - BIOLOGISKT NEDBRYTBART

ACTIVE WEAR

Var förberedd på nya väderfenomen med praktiska kläder. Vildmarksinfluenserna kommer tillbaka och rör sig närmare staden.
Ett starkt fokus på textil och dess detaljer är nödvändigt. Styla din outfit så din resa till jobbet kan bli en vandringsexpedition.
Visa att du vet hur man ska överleva.

Martine Rose

Christopher Shannon

Kiko Kostadinov

Prada

Acne Studios

N Y L O N - F U N K T I O N E L L A S T R E E T K L Ä D E R - L A G E R P Å L A G E R - T E C H D E TA L J E R - M I N T

V Ä L P L A N E R A D M Ö N S T E R K O N S T R U K T I O N - S O V S Ä C K - U T F O R S K A N D E VA N D R I N G

BUSINESS:

LIFESTYLE & USERS/TARGET
De senaste säsongerna har vi uppmärksammat hur modevärldens hierarki ställts på ända.
Internet och sociala medier erbjuder en direkt relation mellan märke och kund och som ett
resultat har kunderna makten att påverka ett företags framgång genom att dela positiv eller
negativ feedback. Att anpassa sig efter en ny modeordning främjar ett skifte i industrin, från
produktion till sälj och kund och även till det estetiska.
Somliga varumärken har lämnat det sedvanliga schemat för modeveckan och håller istället
visningar mellan säsonger medan andra väljer att sälja direkt från catwalken genom ett ”se
nu köp nu”-format. Varumärken tar till handling för att möta sin publiks behov, förbli relevanta
och navigera genom nya vägar att konsumera och dela information på. Följare har blivit en
modevaluta med högt värde och industrins godkännande behövs inte för att bli en viktig
aktör inom modescenen. Varumärken har inte råd att ignorera aktivism eller när en stor
grupp med digitala användare vill ha en och samma sak. Med teknologi som ett verktyg,
skapar vi en industri som är mer socialt medveten.
Växande förändringar som leder till mer inkluderande castings främjar en framtid där fullt
diversifierade presentationer är normen och inte undantaget. Vi ser mer och mer
inkluderande genom etnisk representation. Skönhetsnormer ifrågasätts och tillhör inte längre
den vita västvärldens standard. Vi söker individen, personen som står ut och som vi kan
relatera till och där människor kan se sig själva i rum de tidigare exkluderats från.
Ett mer mångfaldigt ansikte hos modeindustrin gäller även människor bakom kameran,
designers, beslutsfattare och med det breddar vi våra perspektiv hela vägen från
designprocessen till mänskliga resurser, casting, marknadsföring, den visuella
kommunikationen och retoriken.

CELL BE S V D OM
K A M PA NJ E N DÄ R KU N DE N Ä R

MODELLEN
Charlotte Nordén har utmärkt sig sedan hon tillträde som VD för
Cellbes för snart tre år sedan. Cellbes siffror pekar uppåt. I maj 2019
utsågs hon till Årets ledare på Retail Awards. Det finns mycket att
säga om hennes framgångar, men här i Stilguiden intervjuas hon för
den lyckade kampanj som hon och Cellbes lanserat. Genom
satsningen #viärcellbes utmanas traditionella kroppsideal och
kunderna lyfts fram som modeller. Är det här en trend som kommer
att ändra hur modebranschen väljer modeller i framtiden?
Text: Emma Borgström
Foto: Andreas Kock

OM

Charlotte Nordén, VD, Cellbes

Charlottes väg till toppen inom modebranschen:
Hon upptäckte modebranschen när hon arbetade i tygaffär som
15-åring eftersom hon älskade att sy. På NK i Göteborg gick hon
senare från att vara extraarbetare hela vägen till att bli tillförordnad
varuhuschef. Hon har dessutom hunnit arbeta för ICA Non Food,
varit vd för Desam Fahion Group och därefter för Joy, innan hon
2016 tillträdde på Cellbes.
Därför har Charlotte valt att stanna i branschen i 35 år:
Jag halkade in i branschen på ett bananskal men har stannat,
bland annat för att jag anser att det är så fantastiskt att se kvinnor
växa genom kläder och bli sitt bästa jag!
Därför blev det just Cellbes för Charlotte:
Jag brinner för den breda målgruppen. Jag fick frågan om att bli
VD för att Cellbes ville utvecklas och förändras. Det är en extra
kul utmaning med tanke på att detta bolag är både gammalt och
anrikt. I år fyller Cellbes 65 år! Dessutom tycker jag att e-handel
är riktigt kul!

En frisörsalong i Skövde, en hästgård i Halmstad och en syjunta
i Örnsköldsvik. Bilderna på Cellbes kunder som modeller i
kampanjen #viärcellbes är glamourösa och vardagliga samtidigt.
Värmen och glädjen hos modellerna i alla åldrar och
kroppsstorlekar strålar från fotografierna. Bilderna är bara en del
av en framgångsrik kampanj som genererat uppmärksamhet, en
större närhet till kunderna och engagemang i sociala medier.

Vi ville att våra kunder som faktiskt också är de som i slutändan
använder kläderna skulle få chansen att synas på riktigt. Vi
gjorde därför en omfattande casting på gator och torg. Vi
hade även casting på hotell för att träffa våra kunder och hitta
rätt personer till fotograferingarna. De hundratal kunder som
blev utvalda och deltar i kampanjen som modeller har älskat
att bli sedda och känna sig ompysslade.

Initiativtagaren till kampanjen är Cellbes VD Charlotte Nordén,
som efter 35 år i branschen valde att rulla ut en reklamkampanj
som över 100 av företagets kunder hittills agerat modeller i.

Vårt enda krav när vi skulle välja modeller var att man skulle
komma från den ort där man skulle fotograferas. Om man kom
från Ystad så skulle man fotograferas i Ystad. Dessutom skulle
man ha fyllt 18 år, men någon övre åldersgräns hade vi inte,
tvärtom, ju mer varierat desto bättre! Vår äldsta modell,
Margit, är 89 år gammal och bor på trygghetsboende i
Örnsköldsvik.

1.

Charlotte, hur tänkte ni när ni valde denna omfattande
satsning på att åka land och rike runt för att ta bilder på vanliga
kunder?
Redan som VD för Joy började jag med casting på gatorna till
våra kampanjer. När jag fick frågan om att tillträda som VD för
Cellbes för att förändra och utveckla bolaget så kändes det
väldigt rätt att få arbeta för företagets breda målgrupp, det är
dessa kunder som jag brinner för.

Genom kampanjen har vi lyckats komma ännu närmare våra
kunder! >

När Charlotte Nordén tog sig an ledarskapet för
postorderföretaget Cellbes hade det Boråsbaserade bolaget
vuxit till en e-handelskoncern med över 15.000 artiklar och
5.000 ordrar varje dag. Grundarparet Bengt och Gunvor
Hultgren hade efter 50 år dragit sig tillbaka och tillsammans
med Haléns & Bubbleroom blivit en del av Consortio Fashion
Group. Cellbes hade byggt ett eget märke med eget
sortiment, men har även utökat med några utvalda märken.
Framför allt har Cellbes nischat sig på ett stort utbud för alla
kroppar, kollektionerna görs från storlek 34 till 64. Kundkretsen
representerar därför kroppstyper i alla storlekar. Idag finns
man i nio länder, länder där kvinnoidealen skiljer sig åt.

2.

Hur har kampanjen tagits emot av kunderna?

Hittills har vi bara fotograferat för kampanjen med kunderna
i Sverige, men bilderna används i alla våra länder. Det har
varit jättekul att se att även våra polska, baltiska, tjeckiska,
slovakiska och övriga nordiska marknader har visat stor
uppskattning för kampanjen.
I Sverige har det till och med uppmärksammats så mycket att
vi kommer göra en reality show med kampanjens modeller. I
de sex första avsnitten som nu produceras kommer Hannah
Widell och Amanda Schulman vara programledare. Var det
kommer sändas är än så länge hemligt men håll utkik efter
sommaren!

3.

Hashtagen #viärcellbes hade 645 inlägg i maj
2019, en stor del av dessa inlägg är från kunderna själva som
väljer att visa upp sig i era kläder. Tror du att denna
publiceringsiver med bilder på olika kroppstyper är ett resultat
av att vi ser att kroppsidealen är på väg att förändras på
riktigt?

Det kanske inte har förändrats helt ännu, men det bubblar där
ute, något är på gång. På samma gång som sociala medier
haft en del negativa effekter gällande utseendefixeringen så
har de också bidragit med positiva effekter så som att alla,
oavsett hur man ser ut, har möjlighet att lägga upp bilder på
sig själva och få synas.

Jag ser också att flera branschaktörer visar intresse för att
fotografera modeller som inte bara är supersmala. Jag
hoppas verkligen att det osunt anorektiska idealet inte kommer
tillbaka, inte heller det väldigt plastiga idealet som man ofta
såg för några år sedan.

Även om det fortfarande oftast är väldigt smala modeller så
fotograferas modellerna generellt på ett sätt som känns
mycket friskare. Det urgröpta är borta och fram träder ett mer
sunt och energiskt modellideal.

4.

design?

Hur kommer ett förändrat ideal påverka klädernas

För Cellbes del har vi alltid valt att göra kläder som ska
smickra alla kroppstyper. Bara för att man har en större storlek
så vill man inte gå klädd i tält. Man vill ha form i plaggen
även om det inte behöver vara supertight. Vi arbetar till
exempel mycket med trikå och även med stretch i vävda
material.

5.

Du säger att kunderna har uppskattat att ni visar upp
kampanjen #viärcellbes, men hur har responsen i branschen
varit? Många designers brukar till exempel tycka att deras
kläder inte sitter lika bra på större storlekar.
Jag har haft många härliga samtal med kollegor och många
kvinnor brinner för det vi gör, det sunda idealet välkomnas
verkligen! Det är ju väldigt positivt om vi kan påverka kvinnor
till att få högre självkänsla och vara stolta över deras kroppar
istället för att understödja ett ideal som leder till konstanta
jojobantningar.
Resultatet blir kanske att färre följer modets svängningar
slaviskt, istället får var och en hitta sin stil som den trivs med.
Långsiktigt tror jag verkligen på att ”vara bekväm-trenden”
kommer ta allt större plats! >

OM

CELLBES

Cellbes är postorderföretaget från Borås som utvecklades
till att bli ett e-handelsföretag. Idag säljer företaget sina
egna kollektioner, men även andras märken som Happy
Holly, Soyaconcept, Freequent och Cream. Cellbes nisch
är till stor del att sälja kläder för alla kroppstyper och man
har därför ett brett sortiment i storlekarna 34-64 för dam
och S-8XL för herr. Cellbes har bland annat skrivit under
Swedish Fashion Ethical Charter. Ett initiativ som Swedish
Fashion Council och Association of Swedish Fashion
Brands står bakom med syfte att skapa gemensamma
riktlinjer för social hållbarhet i modebranschen såsom
kroppsideal, mångfald och arbetsmiljöfrågor.
Cellbes är idag närvarande i nio länder. Utöver alla de
nordiska länderna så finns man på marknaden i Estland,
Lettland, Polen, Tjeckien och Slovakien.
Just nu är Cellbes aktuella med kampanjen #viärcellbes där
deras kunder från olika orter runt hela Sverige lyfts fram som
modeller. Utöver vackra och uppmärksammade bilder har
man genom detta hittat en ny väg att komma närmare
kunderna.•

Alice Rosati

Joseph

The Row
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Alice Rosati

MATERIAL WORLD
I detta tema är vi nostalgiska och söker det historiska för att hitta alternativ estetik, för att lära oss
något och för att bevara gamla hantverkstekniker och inspireras av människor och krafter som
banade väg för oss under tidigare generationer. Samtidigt vill vi kombinera den äldre visdomen med
ny och innovativ teknologi och tillvägagångssätt för att skapa en ny och bättre framtid för oss alla.

COLOURS
Grunden för färgerna i detta tema är jordiga. Med adderade effekter av bränd terrakotta, halkigt
röd lera, dammigt gult, bärnsten och blå bris, pistasch och nötiga färger, matt beige och lyster från
pärlemor. Grå betong och mineralpuder. Tänk kryddigt och dämpa det med kalk. Sammansatt svalt.

Valentino
Sid Neigum

Med en nästan folkloristisk känsla tar vi traditionella element
med en aning av hantverk och kombinerar dem med
uttrycket av tidskonsumerande tekniker och producerar dem
genom hållbara metoder. Vi skapar vägar att förbinda den
traditionella kunskapen av yttekniker tillsammans med
ny teknologi.

Pringle of Scotland

Surface and techniques

Mugler

Fabrics, Prints & Accessories

Marni

Vegan and leather

Roksanda

Dessa material påminner oss om hud. Vad plast kan göra
är att få en läderliknande textur mer ultimat. Glansigare och
nyare samt med mer spänst.

Palmer Harding

Lemaire

Sid Neigum

Ports 1961
A.W.A.K.E.

Joseph

Dekorationerna och accessoarerna är lekfulla och romantiska
och verkar handgjorda även när så inte är fallet. Vi
accentuerar vanliga detaljer i plagg och ger dem en
personlighet. Vare sig det gäller textilbeklädda spännen,
överdimensionerade och ovanliga kragknäppningar, en
kollapsad och kamouflerad väska till kjolen eller en konstnärligt
tolkad ärm. Se till att detaljerna får uppmärksamhet!

Stella McCartney

Trims and accessories

Prints & patterns
Mönsterbilden är klassisk och skör med ett tydligt spår
från dess originalkälla, såsom uttrycket hos en pressad
blomma eller handen som målar den felbara linjen. Det
finns även ett behov av mer detaljerade Arts and craftsinspirerade ornament för att skapa kontrast mellan dessa
två. Applicera på allehanda textilier!

TWISTED BASICS

Förvridna proportioner, samlade detaljer, plisseringar och veck ger ett nytt uttryck till basplagg som poplinskjortan, skjortklänningen,
den vita t-shirten och den A-linjeformade kjolen. Krispiga lager av poplin och voluminösa skjortklänningar ger en flödande silhuett.

Roksanda

Joseph

Jil Sander

Vika Gazinskaya

Joseph

Loéil

A - L I N J E F O R M E R - S A M L A D E D E TA L J E R - K R I S P I G B O M U L L - G E N E R Ö S A V O LY M E R

L A G E R P Å L A G E R - D E K O R AT I VA P L I S S E R I N G A R - S K R U VA D E B A S P L A G G

GATHERED VOLUME

En generellt krispig och luftig känsla. Sportiga jackor och kjolar av återvunnen polyester med GRS-certifikat. T-shirts i mjuk
micromodal är 100% ekologiska och biologiskt nedbrytbara. Silhuetten är A-linjeformad och generös.

Céline

Joseph

Céline

Jil Sander

Hed Mayner

BLANKA OCH OLJIGA YTOR - RÄNDER - BIOLOGISKT NEDBRYTBART

ÅTERVINNING - MILJÖFOKUS - LUFTIGA LAGER - POLYESTER OCH MICROMODAL

SPORTSWEAR

Sportplagg som tar detaljer och dekoration från Arts and Crafts-rörelsen handlar om mönster, grova sömmar och kombinationer av
färger. Vi kan också se konstnärliga samarbeten mellan sport och mode som Craig Greens fantastiska installationer för Moncler.

Neverbefore

Neverbefore

Neverbefore

Céline

Craig Green

A R T S A N D C R A F T S - R U T I G T - G R O VA B E S L A G O C H S Ö M M A R - L U F T I G T

S TA R K A F Ä R G K O M B I N AT I O N E R - F R A N S A R - U T T R Y C K S F U L LT - H A N D G J O R T

SUSTAINABLE JEWELLERY

Hållbara former och utsmyckade tunna linjer i kombination med varandra. Inspiration från naturliga oformade ädelstenar,
labbtillverkade eller inte, och färggraderingar från himlens alla nyanser passar tillverkningsprocessen för att göra unika produkter för
hand istället för massproduktion. De viktigaste smyckena är de för vristen, örhängen i ett stycke, dubbla ringar och öppna halsband.

Loéil

Marni

Jil Sander

Marni

O R G A N I S K A F O R M E R - T U N N A U T S M Y C K A D E L I N J E R - N AT U R L I G Ä D E L S T E N

Ö P P N A F O R M E R - E N S TA K A F Ö R E M Å L - G R A D I E N T E R - R E N T U T T R Y C K

CREATIVE MIX

Vi mixar och matchar, gör om, står emot massproduktion, omfamnar postfeminism och kroppsaktivism. Vi kämpar vidare och håller
fanan högt. Nyckelplagg är omgjorda collegetröjor kombinerade med stickad vintage och jersey, transparenta sista lager i starka
fluorescerande färger och generösa volymer i asymmetriska t-shirtklänningar i Jane Morris-anda.

Stylist: Svetlana Tanakina

Preen by Thornton Bregazzi

Teen Vogue

Lucinda Popp

Preen by Thornton Bregazzi

T R A N S PA R E N S - A N T I - M A S S P R O D U K T I O N - M I X A & M AT C H A

P O S T F E M I N I S M - R E M A K E - M O V E M E N T & S TAT E M E N T -

POSITIVISM

BUSINESS:

LIFESTYLE & USERS/TARGET
En mer och mer transparent modeindustri har gett konsumenterna möjligheten att stödja det
de tror på och tillfällen att förespråka sina ståndpunkter och värderingar har blivit mer
tillgängliga. Vi kan se hur miljörelaterade och etiska frågor gällande hållbarhet och djurrätt
spelar en stor roll i shoppingbeslut. Den nya lyxen är detsamma som socialt ansvar och nya
innovationer.
Plagg kan vara en del av en frigörande och kroppspositiv upplevelse.
De senaste modeveckornas rop efter kvinnans makt och de patriarkala strukturernas fall
genom kampanjer, inkluderande casting och solidariska budskap visar vägen.
Representationen av plus-size modeller växer och en större bredd av storlekar görs
tillgängliga från ritbordet till plus-sizemannekänger, fittings och retail. Idén om hur
kroppsskanning kan ge den perfekta passformen genom 3D-printade kläder är spännande
och vi föreställer oss hur mode kan bli individuellt inkluderande. Samtidigt väljer fler och fler
varumärken kvinnor i alla åldrar att representera dem, och transkvinnor blir erkända på
catwalken. Vi ser hur definitionerna av kvinnlighet expanderar och en bredare representation
hjälper att omdefiniera traditionella skönhetsideal. Det finns en frihet i att lösgöra de
traditionella restriktionerna hos dam- och herrplagg och en fluiditet däri gör att fler
varumärken låter konsumenten välja. Inkluderande varumärkeskoncept såsom popsångerskan
Rihannas Fenty Beauty och underklädesmärken har visat att ett inkluderande koncept kan
vara både stärkande och lönsamt.
Nya mandat ges till varumärken och företag som representerar en stor följarskara av yngre
generationer som kan attrahera och påverka med sitt arbete och nya sätt att se på saker.
De tillför den nya generationens perspektiv på ämnen som kön, diversitet och hållbarhet för
att låta nya standarder komma fram.

FÄRGK ARTA - SPACE IS THE PL ACE

TEAL GREEN
19-4922 TCX

MINT
351 C

AURORA RED
18-1550 TCX

APRICOT ORANGE
17-1353 TCX

BRASS KNUCKLES
20-0028 TPM

BUCKTHORN BROWN
19-0935 TCX

BEESWAX
14-0941 TCX

CLASSIC BLUE
19-4052 TCX

BLUE ASTER
18-4252 TCX

DIODE BLUE
20-0147 TPM

ROYAL BLUE
19-3955 TCX

SMOKY GRAPE
16-3110 TCX

CAVIAR
19-4006 TCX

LUNAR ROCK
19-4006 TCX

PURPLE SEQUIN
20-0131 TPM

Färgkarta vår/sommar 2020
Det finns en märkbar skillnad i nyans, kontrast, mättnad och glans i den övergripande känslan av de två
olika färgkartorna, med starka och levande nyanser i SPACE IS THE PLACE och mer pudriga, lugna
men ändå varierade i MATERIAL WORLD. Det finns också likheter mellan de två temana: de blå, de
röda och de gula tonerna dominerar denna säsongens färgkarta. De blå tonerna kan vara varma och
rika med en gul bas, pudrigare och med en antydan av aska och grön eller himmelsblå.

NIGHTSHADOW BLUE
19-3919 TCX

AEGEAN BLUE
18-4320 TCX

LANGUID LAVENDER
15-3910 TCX

SKYWAY
14-4112 TCX

GINGER SPICE
18-1535 TCX

ROSE DAWN
16-1522 TCX

PEACHSKIN
14-1907 TCX

SMOKE GRAY
14-1209 TCX

DUSTY YELLOW
12-0619 TCX

OVERCAST
14-0105 TCX

HARBOR GRAY
14-4908 TCX

SNOW WHITE
11-0602 TCX

Some differences in the nuances of the colours can occur in this print. For exact colour display we refer to Pantone TCX and TPM samples.
Pantone® and Pantone Textile Color Systems are trademarks of Pantone®, Inc., 1984, 1992. The Pantone reference numbers shown here represent the Pantone colours most closely related to the
colours displayed. Colour reproduction may not match Pantone® -identified textile solid colour standards. Refer to current Pantone® Textile Color System publications for accurate colour standards.

FÄRGK ARTA - MATERIAL WORLD

De röda och gula tonerna är antingen varma och kryddiga med en hint av bränt eller har en
genomskinlig sval ton eller med en askig yta. Den stora nyheten för den här säsongen är neomint, som
ersätter den en gång så populära milleniumrosa. Ovanpå denna kan du lägga till variationer av grön,
beige och grå, accentuera med en svagare svart och du har hela spektrat av den här säsongen.

K ALENDARIUM HÖSTEN 2019
19 - 23 JUL
THE GALLERY DÜSSELDORF

19 - 25 AUG
STOCKHOLM DESIGN WEEK

8 - 10 SEP
TOP DRAWER

22 - 24 JUL
TEXWORLD USA

20 - 23 AUG
FORMEX

13 - 17 SEP
LONDON FASHION WEEK

6 - 9 AUG
COPENHAGEN FASHION
WEEK

27 - 29 AUG
FASHION WEEK
STOCKHOLM

15 - 18 SEP
THE MICAM

7 - 9 AUG
CIFF

28 - 30 AUG
NORDIC LIVING

7 - 9 AUG
REVOLVER

28 - 30 AUG
OSLO DESIGN FAIR

12 - 14 AUG
FN PLATFORM, LAS VEGAS

5 - 13 SEP
NEW YORK FASHION WEEK

12 - 17 AUG
STOCKHOLM FASHION
DISTRICT
15 - 18 AUG
FORMLAND

5 - 15 SEP
HELSINKI DESIGN WEEK
6 - 10 SEP
MAISON & OBJET PARIS

17 - 23 SEP
MILAN FASHION WEEK
14 - 20 OKT
AMAZON FASHION WEEK
19 - 27 OKT
DUTCH DESIGN WEEK
23 SEP - 1 OKT PARIS
FASHION WEEK
4 - 6 DEC
WORLD ARCHITECURE
FESTIVAL

OM
SVENS K HA N DEL S TI L
Svensk Handel Stil är ett branschkansli för de cirka 2 000 medlemmar i Svensk Handel som arbetar inom
modebranschen. Hit räknas främst handel med skor, kläder, textil, accessoarer och sport. Tillhör ditt företag någon
av dessa branscher och är medlemmar i Svensk Handel får du automatiskt tillgång till Svensk Handel Stil. Vi ger
branschspecifik service till medlemsföretagen. Att informera och inspirera företag till ökat ansvarstagande i frågor
som rör kvalitet, produktsäkerhet, hållbarhet och sociala förhållanden hör till Svensk Handel Stils prioriterade
områden.
För mer information: svenskhandel.se/stil

OM
SW ED I SH FA S HI ON CO UN CIL
Swedish Fashion Council har tagit fram två olika trender inför vår/sommar 2020. Swedish Fashion Councils roll
är att sedan 1979 främja, stärka, stötta, inspirera och utveckla svenskt mode. Vi gör det genom att erbjuda
omvärldsanalys, seminarier, trendguider, rapporter, nätverk och inspirationsutställningar.
Vi bedriver forskningsprojekt, talangprogrammet Swedish Fashion Talents samt arrangerar Stockholm Fashion
Week. Avdelningen Skobranschrådet erbjuder genom sitt showroom ett brett urval av skor & accessoarer till bland
annat modereportage, reklamjobb och visningar.
För mer information: swedishfashioncouncil.se, skobranschradet.se

Svensk Handel Stil
103 29 Stockholm
tel. 010-47 18 500, www.svenskhandel.se/stil
Copyright: Svensk Handel AB

